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O NÁS

 Vyplníme deťom plnohodnotne ich voľný čas v rámci školskej družiny 

alebo po škole. 

 Zoznámime deti hravou a zábavnou formou s cudzím jazykom, tajmi vedných 

odborov, programovaním, prípravou vlastného videa či budovaním zručností.

 Profesionálna metodika.

 Hodiny vedú skúsení lektori. 

 Naša rozšírená ponuka: 

www.chameleon.land



Wattsenglish

 Krúžok Wattsenglish je určený pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. 

 Intenzita krúžku je 2 x týždenne po 45 minút. 

 Krúžok prebieha v rámci dvoch blokov (polrokov) po 24 lekcií, 

celkom 48 lekcií.  

 Deti sa môžu prihlasovať aj priebežne do existujúceho krúžku – výučba je 

flexibilná a pružná. 

 Počet detí v skupinke je maximálne 10 detí. 

 Učebný materiál je v cene kurzu – kniha, CD a DVD. 

 Krúžok je otvorený od 5. októbra 2020. 



Wattsenglish

 Kedy: Utorok  14:00 hod. – 14:45 hod. 

Štvrtok 14:00 hod. – 14:45 hod. 

 Cena: 169 Eur / 24 lekcií / 1. polrok 

 Cieľom krúžku Watssenglish pre školákov je rozvíjať komunikačné schopnosti 
dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ 
medzi rodným jazykom a angličtinou. Vďaka metóde Wattsenglish
a špecializovaným zahraničným a slovenským lektorom naučíme deti 
prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru komunikovať v cudzom 
jazyku. Navyše, obsah lekcií nadväzuje na učivo preberané na hodinách 
v školách, deti teda napredujú rýchlejšie!



Deutsch is easy

 Krúžok Deutsch is easy je určený pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. 

 Intenzita krúžku je 2 x týždenne po 45 minút. 

 Krúžok prebieha v rámci dvoch blokov (polrokov) po 24 lekcií, celkom 48 

lekcií.  

 Počet detí v skupinke je maximálne 10 detí. 

 Učebný materiál je v cene kurzu. 

 Krúžok je otvorený od 5. októbra 2020. 



Deutsch is easy

 Kedy: Pondelok 14:00 hod. – 14:45 hod. 

Streda 14:00 hod. – 14:45 hod. 

 Cena: 139 Eur / 24 lekcií / 1. polrok 

 Metóda Kikus je skratka pre Kinder in Kulturen und Sprachen, čo znamená 
„deti mnohých kultúr a jazykov“. Je to metóda výučby jazykov postavená na 
vedeckom základe, zameraná predovšetkým na hry. Zameriava sa hlavne na 
výučbu ústneho jazyka vrátane slovnej zásoby, gramatiky a spoločensko-
jazykových komunikačných vzorov. Počas výučby deti pracujú s tématickými
pracovnými listami. Na opakovanie jednotlivých tém sa používajú obrázkové 
karty, ktoré sú veľmi obľúbené.






